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W SKRÓCIE
 4	 Sąd	ogłosił	upadłość	Ursusa
 4	 John	Deere	kupił	Bear	Flag	Robotics
 5	 Mamy	1	mln	448	tys.	ciągników
 5	 Większa	fabryka	opon	Yokohama
 5	 BigBaler	1290	HD	w	słomie
 6	 Czwarta	fabryka	Pöttinger	już	otwarta
 6	 Narysuj	oponę	Mitas
 7	 Przyczepa	skorupowa	z	wywrotem	na	boki
 7	 Fendt	Rotana	owija	folią
 7	 Michelin	TrailXBib

NOWOŚCI
 8	 Amazone	Ceus	3000-TX	i	4000-TX
 8	 Horsch	Avatar	18	M
 8	 Unowocześnione	serie	Steyr	Multi	i	Kompakt
 9	 Opryskiwacze	UX	na	8	i	9	tys.	litrów
 9	 Zabezpieczenie	hydrauliczne	do	800	kG
10	 Nowe	modele	ciągników	Steyr	z	CVT
10	 Filtr	powietrza	na	2	lata
10	 Opryskiwacz	John	Deere	na	7500	l

PREZENTACJE
11	 Zwycięzcy	Konkursu	BGR
22	 Claas	Trion
28	 Fendt	stawia	na	innowacje
32	 Jumbo	serii	7000	–	nowe	przyczepy	Pöttingera
36	 Nowa	ładowarka	Manitou	NewAg	 
	 z	wyższej	półki	
39	 Siewnik	do	poplonów	Unia	FP
40	 Uprawa	pożniwna	narzędziami	New	Holland
44	 Amazone	KE	3002-240	z	systemem	Rotamix
46	 Grizzly	w	polskiej	pszenicy
52	 Zaczynali	od	włók	łąkowych	dla	Niemców
54	 Mzuri	w	siewie	rzepaku
65	 Horsch	pokazał	pojazd	autonomiczny

CIĄGNIKI
12	 Deutz-Fahr	Agrotron	serii	7	TTV	z	rocznika	2021
16	 Różne	ciągniki	New	Holland	 
	 do	maszyn	zielonkowych
20	 Holder	ED-2
66	 Ursus	z	Fabryki	Samochodów	Osobowych

TARGI
58	 	Wilkowice	2021

RYNEK
62	 Na	przekór	pandemii
68	 Zmiany	w	siewnikach	Lemken
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Sprzęt do uprawy gleby to 
ich specjalizacja, a uzupełnie-
niem oferty są narzędzia do 
pielęgnacji użytków zielonych 
oraz do ładowaczy czołowych. 
Nie zamierzają rozszerzać pro-
dukcji na inne segmenty tech-
niki rolniczej. Wolą skupić się 
na  rozwoju tego, co robią od 
lat. Tak można w dużym skró-
cie przedstawić firmę Mandam.

Tegoroczny XIX Ogólno-
polski Festiwal Starych Cią-
gników i Maszyn Rolniczych, 
tak jak wszystkie imprezy po 
okresie lockdownu, tryskał 
energią wystawców i zwiedza-
jących. Tak czuliśmy zwiedza-
jąc wystawę, której ciekawy 
wycinek przedstawiamy w ob-
szernej fotorelacji.

Zaczynali od włók  
łąkowych dla Niemców

Okładka: Kombajn zbożowy John Deere X9 1000. 
Zdjęcie: Olszewski 

Filmy naszej  redakcji oglądaj na 

Pudrowanie trupa
Dla osób zorientowanych w temacie upadek Ursusa to żadne zasko-

czenie. Ostatnie lata przypominały bowiem raczej pudrowanie trupa 
niż ratowanie życia. Początek końca można było dostrzec już kilka lat 
temu. Zapowiedzi powstania własnej skrzyni biegów Vigus zdawały się 
nie mieć końca i faktycznie tak się stało. Przekładnia ta pozostała w for-
mie prototypu i nigdy nie weszła do produkcji seryjnej. Brak podstawowych własnych 
podzespołów szybko się zemścił i na produkcji ciągników Ursus zaczęto oszczędzać. Po 
prostu wybierano tańszych dostawców, z czym jak można się domyślać wiązało się ob-
niżenie jakości. Właśnie tutaj należy doszukiwać się głównej przyczyny upadku nasze-
go jedynego producenta ciągników. Zabrakło pracy nad rozwojem własnych konstruk-
cji, tylko montowano traktory z różnych podzespołów. Własna kabina i maska to za ma-
ło. Z drugiej strony trzeba przyznać, że marketing odrodzonej w lubelskiej fabryce marki 
Ursus, był zawsze na wysokim poziomie. Dzięki niemu akcje spółki często szybko rosły, 
co zapewne pozwoliło niektórym osobom powiększyć swój majątek.

Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl
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